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postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Budowg parkingu na terenie poloZonym przy aL Jerozolimskie, pomigdry ul. Spiska a pl.
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Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia29 stycznia 2004 Prawo zamfvieh publicznych (DZ.U 22019 r. poz. 1843) odpowiada
na pytania wykonawcy.
Pytanie I
Wnosimy o uzupelnienie material6w przetargowych o informacje i dokumenty niezbgdne do
rzetelnej wyceny zakresu projektu i rob6t budowlanych - zgodnie z ,,Rozporz4dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfrkacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" Rozdzial 4 - Zak'res i forma
programu funkcjonalno-uzytkowego, $ 19. 4, w tym m.in.:
a) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiekt6w,
b) inwentaryzacjg zieleni,
c) inwentaryzacjg lub dokumentacjg obiekl6w budowlanych, jezeli podlegaj4 one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbi6rkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urz1dzefi technologicznych, a takhe wskazania
zanawiaj1cego dotycz4ce zachowania wzqdzeh naziemnych i podziemnych oraz obiekt6w
przewtdzianych do rozbi6rki i ewentualne uwarunkowania tych rozbi6rek,
d) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiqzane z
przyl1czeniem obiektu do istniej4cych sieci wodociqgowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dr6g samochodolvych
PowyZsze jest kluczowe do prawidlowej wyceny prac projektowych orazrob6t budowlanych.
W szczeg6lnoSci odnosi sig to do braku warunk6w technicznychprzyl4czenia do istniej4cych
sieci oraz przebudowy kolizji, atakJze braku badafi gruntowych.
OdpowiedZ I
Zamawiaj1cy oznajmia:
a) Zamawiajqcy nie posiada badari gruntowo-wodnych. Dla przedmiotowej inwestycji
zgodnie z PFU kategoria ruchu KR2. ,,Ostateczne gruboici warstw nawierzchni oraz sposobu
odwodnienia naleiy potwierdzi1 po przeprowadzeniu rozpoznania gruntowo wodnego".
b) Inwentaryzacje zieleni zgodnie z brzmieniem PFU ,,Wykonanie pelnej, inwentaryzacji
przedmiotowego obszaru nale2y do obowiqzknw Wykonowcy". Ponadto ;" Dane liczbowe
podane w PFU nale2y traktowat jako wartoflci przyblizone. Wykonawca zobowiqzany jest do

potwierdzenia rzeczwistego zalcresu poszczeg6lnych
asortyment1w rob6t, ilosci material6w
do wbudowania oraz oplai administracyjnyclt
f fniycn.
Ewentualne stwierdzone rozbiehnoici nie mogq'byt
podstawq do jakichkolwiek roszczeri
wobec Zamm,tiaiqcego. wykonatca zobowi{zany
ao
zrealizowania
opisonego zadania, a cena oferty musi trwzgiganioi ittrt
wszelkie ,ybk" p:iioato wykonawca
powinien dokonat wizii lokalnei w terenie
oraz zweryfikowoi ,rrrtualnie uzupelnit
informacie niezbgdne.d3 yrawidriwej wyceny
wartoici rob6t (na wrasny koszt).,,
c) rnwentatyzacje obiekt6w budowlanych
igodnie z brznieniem pFU ,,wykonanie pelnej,
inwentaryzacji przedmiotowego obszaru ,itt4,
do obowiqzk1w wrykoia*rr,, ponadto :,,
Dane liczbowe podane w pru nale2y traktiwat
iako wartoici przyblizone. wykonanca
zobowiqzany iest do potwierdzenia rzeczywistego
zalcresu poszczegfulnych asortyment1w
rob6t, iloici materialfw do wbudowania oraz opti
administracyjnych i innych.
Ewentualne stwierdzone rozbieinoici nie *isq
byt podstawq 7o itir"nmmi* roszczeri
wobec Zamttwiaiqcego. wykonawca zobou{zani
iest ao ki*ptriirigo ,rrotirowania
opisanego zadania, a cena oferty musi muzgiga"iai
wszelkie ,ybk" poiadn wykonowca
powinien dokonat. wizii lokalnei w terenii oraz z,veryfikowoi
,rrntutalnie uzupelnit
iytQyyacie niezbgdne do plm,vidtowej wyceny wartoici ,ont
fua wlasny ko;;i. "
d) I[rykanawca prac proiektowych
,iotny*
przygotuje, uzgodni z zamowiajqcym i
-zalvesie
wystqpi do wlaiciwych instytucii z odpowiedntmt
wnioskami w ceti zawarcia porozumieri,
uzyskania zg6d, uzgodniefi, opinii i decyzji oraz warunkhw
technicznych i realizacyjnych (np.
decyzii nuiqzanych z przylqczentem obtekt6w do istniejqcej infrastruhury
lub przebudowq
a talc2e w zwiqzku z przebudowq sieci, obiekihw, usuwaniem przeszkfud,
wszelkich
?!i:Y:y:

m*pui"iri"
i

i

*i

KOuzJt, ttp.).

Pytanie 2
Prosimy o uzupelnienie informacji w zal<resi e dotyczqcymfunkcjonowania
parkingu:
a) Czy przewiduje sig rozwi}zania ograniczaj4ce dosigp na teren parkirrg.,
ibru-u wjazdowa,
system kontroli wjazdu I wyjazdu, furtka itp.)

b) Prosimy

o

potwierdzenie,

przedmiotowej inwestycj i.

iz nie przewiduje sig systemu monitoringu w

ramach

c) Prosimy o podanie szczeg6lowych informacji na temat planowanego wyposa2enia
parkingu (w elementy malej architektury, elementy sluz4ce do utrzymania parLinguitp.;
OdpowiedZ 2
Zanatvraj 4cy oznajmia:
a) Brama wjazdowa, system kontroli wjazdu
vryjazdu, fuitka itp.)nie bgdE potrzebne,
poniewaZ bgdzie to parking og6lnodostgpny, funkcjonuj4cy w ramach sppN.
b) Nie przewiduje sig systemu monitoringu w ramach przedmiotowej inwestycji.
c) Zanawiaj4cy nie wymaga od Wykonawcy wykonania obiekt6w
architektury.
Elementy malej architektury maj4 pasowad do projektu koncepcyjnego zieleni. Elemeniy
malej architektury pozostan4 postawione przez ZamawiajEcigo-. Termin lokalizacjg
ustawienia element6w malej architektury naleby uzgodnii z Zarz4dem Dr6g Miejskich na
etapie projektowania.
Pytanie 3
Prosimy o sprecyzowanie wymagan dotyczqcych postgpowania z materialami pochodz4cymi

I

-uf.;

i

zrozbi6rek:

a) kt6re materialy nale?y przewidziel do utylizacji, a kt6re na miejsce skladowania wskazane

przez wlaSciciela materi alu (do ponownego wykorzystania) ?

b) wskazanie lokalizacji przewiezienia material6w Zamawiajqcego nie przeznaczonych do
utylizacji, pozostaj4cych w dotychczasowej wlasnoSci (do ponownego wykorzystaria).

OdpowiedZ 3

Zgodnie z Programem Funkcjonalno- U2ytkowym: ,,Wykonanie pelnej, inwentaryzacji
przedmiotowego obszaru nale2y do obowiqzkdw Wykonawcy". Wsiystkie materiaty
pochodz4ce z rczbi6rki Wykonawca ma zutylizowal chyba Ze oku?q sig przydatne do
ponownego u?ycia. Wtedy: ,,Elementy podlegajqce ponownemu wbudowaniu nale2y
trahowat ze szczegillnq ostrohnoiciq. W przypadku uszlndzenia, noleiy wymienit no nowe.-"
Na Terenie budowy
Pytanie 4
Zgodnie z aktualnymi przepisami technicznymi, minimalne wymiary stanowiska postojowego
wynosz? 2,5m x 5,0m, natomiast zgodnie z materialami przetargowymi nalehy przewidzie(,
miejsca parkingowe o wymiarach min. 2,3m x 5,0m. Czy w zwiEzku z tym, iz przepisy
wymagaj4 projektowanie wigkszych miejsc postojowych nia przewidzial Zaniwiaj4cy,
dopuszcza sig zmniej szenie planowanej iloSci miej sc postoj owych?
OdpowiedZ 4
Podana iloS6 miejsc parkingowa w Programie Funkcjonalno- UZytkowym jest orientacyjna.
Zgodnie z PFU:

,,Wykonawca sporzqdzi projeldy budowlane w min. 5 egzemplarzach, zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym, Normami Polskimi, Europejskimi i Bran2owymi oraz przepisami i
standardami obowiqzujqcymi dla poszczeg1lnych bran2. Projekty budowlane muszq byt
zgodne z ustaleniami mieiscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
lokalizacyinei, wymaganiami ustow, przepistw techniczno - budowlanych i obowiqzujqcych
Polskich Norm oraz zasadami wsp1lczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca opracuje projeh
budowlany planowanej inwestycji w zalcresie wynikajqcym z Rozporzqdzenia Min.
Infrastruhury z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegfilowego zalvesu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) i uzyska dla niego wszelkie wymagane przepisami
uzgodnienia, zgody i pozwolenia." A wiec wymiary stanowisk maj4 odpowiada6 wymiarom
zgodnymi z aktualnymi przepisami technicznymi.
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